Ne propustite novo predavanje Brune
Šimleše "Tajne sretnih ljubavnih veza"
Otkrijte pravila i alate za kreiranje zdravog i sretnog ljubavnog odnosa - kako pametno
odabrati partnera, kako se bolje razumjeti s trenutačnim partnerom, isplati li se biti
iskren, zašto se događa preljub i može li se preboljeti, kako sačuvati strast...
Koje su tajne uspješnih ljubavnih veza - na to, ne baš lako, pitanje pokušat će
odgovoriti sociolog, pisac i kolumnist Bruno Šimleša na svom idućem predavanju, 17.
travnja, u Kinu Europa. Govorit će o tome kako pametno odabrati partnera, kako se
bolje razumjeti s trenutačnim partnerom, isplati li se biti iskren, zašto se događa
preljub i može li se preboljeti, kako sačuvati strast...
Kao i uvijek, bit će vremena za pitanja iz publike, a sve Brunine knjige bit će dostupne
po promotivnim cijenama, uključujući i najnoviju "Istine i laži o ljubavi!" Sva zarada od
sponzora, ulaznica i prodaje knjiga ide u humanitarne svrhe – udruzi SVE za NJU koja
pruža besplatnu psihološku pomoć oboljelima od raka, ali i članovima njihovih obitelji.
Ulaznice: 50 kuna
Prodajna mjesta: U knjižarama “Hoću knjigu” (Megastore, Arena centar, City Center
one, Bogovićeva 5), u klupskom centru Svijeta knjige na Kaptolu 4 te na linku
http://mozaik-knjiga.hr/proizvod/ulaznice-bruno-simlesa
Bruno Šimleša (1979.) autor je knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti.
Dosad je objavio devet knjiga, a Ljubavologija i Škola života jedne su od
najprodavanijih knjiga na ovim područjima. Njegovi su naslovi objavljeni i u Sloveniji,
Srbiji, Makedoniji i Albaniji, a ukupno je prodano više od 100.000 primjeraka njegovih
knjiga.
Diplomirao je sociologiju 2003. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
dvije godine vodio je emisiju Svaki dan, dobar dan na Hrvatskoj televiziji i redovito
surađuje s brojnim medijima u Hrvatskoj i regiji. Trenutačno piše tjednu kolumnu za
Jutarnji list. Udruga SVE za NJU 2016. godine dodijelila mu je Nagradu VAM zbog
pomaganja onkološkim pacijentima i senzibiliziranja javnosti za probleme svih koji se
bore s rakom. Oženjen je i ponosni tata osmogodišnje djevojčice.

